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RESOLUÇÃO N. 002/2016 DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM PROCESSOS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SAÚDE 

 

 

 
Dispõe sobre normas para a concessão e 
manutenção de bolsas do Programa. 

 
 
 
A PRESIDENTE DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

EM PROCESSOS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SAÚDE – PGPDS/IP, no 

uso de suas atribuições, com aprovação do referido órgão Colegiado, em sua 

reunião do dia 25/02/2016, 

 

 

R E S O L V E: 

 

 

Título I – Jurisdição 

Art. 1º. A presente norma obedece e complementa a Portaria CAPES n° 

76/2010 (Regulamento do Programa de Demanda Social), a Resolução Normativa 

CNPq n ° 17/2006 e a Portaria Conjunta CAPES-CNPq n° 01/2010. 

 

§ 1º. Cabe à Comissão de Pós-Graduação decidir sobre a concessão, 

renovação e interrupção de bolsas de estudo. 

 

§ 2º. Casos Omissos e situações não previstas por estas Normas serão 

resolvidos pela Comissão de Pós-Graduação e pelo Colegiado do Programa. 
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Título II – Concessão 

Art. 2º. A seleção de bolsistas se dará na forma de chamada pública. 

 

Art. 3º. A concessão de bolsas nas quotas do Programa a estudante em seu 

primeiro semestre de curso considerará como critério inicial, a classificação obtida 

pelo candidato à bolsa no processo seletivo, resguardadas mudanças nos critérios 

de obtenção de bolsas de cada agência. 

 

Parágrafo Único: a concessão e renovação de bolsas em editais específicos 

de agências de pesquisa seguirão critérios pertinentes aos editais. 

 

Art. 4º. Na concessão e na renovação de bolsa a candidatos veteranos serão 

considerados critérios relacionados ao cumprimento das exigências das agências de 

fomento e de mérito como: a avaliação de desempenho no curso, o cumprimento do 

cronograma de trabalho proposto, a avaliação do orientador, a entrega no prazo de 

relatórios semestrais (M) e anuais (D), a manutenção do CV Lattes atualizado. 

 

Art. 5º. Não será concedida bolsa a estudante que exerça atividades 

profissionais remuneradas. 

 

Art. 6º. Os solicitantes habilitados que, inicialmente, não forem contemplados 

com bolsa passarão a uma lista de espera a ser montada de acordo com os critérios 

dos Artigos 3º. e 4º, e poderão ser convocados a receber a concessão em fluxo 

contínuo até o próximo edital para bolsas. 

 

Título III – Manutenção 

Art. 7º.  É recomendada a dedicação exclusiva aos estudos pós-graduados. 

Espera-se dos bolsistas que tenham desempenho acadêmico excelente (SS ou MS) 



 

 

 
 

 
Universidade de Brasília - UnB 
Instituto de Psicologia – IP 
Departamento de Psicologia Escolar e do Desenvolvimento – PED 
Programa de Pós-Graduação em Processos de Desenvolvimento Humano e Saúde PG-PDS 
 

 

em todas as disciplinas cursadas e que observem rigorosamente os prazos de 

qualificação, defesas de tese (48 meses) e de dissertação (24 meses). 

 

§ 1º. Caso opte por exercer atividades remuneradas nos termos da Portaria 

Conjunta Capes/CNPq Nº. 01/2010, o bolsista deverá comunicar a situação à 

coordenação do Programa, receber autorização do seu orientador e do Colegiado. 

 

§ 2º. São atribuições dos bolsistas:  

I. enviar relatório, semestralmente (Mestrado) e anualmente (Doutorado), à 

coordenação do Programa, contemplando os seguintes aspectos das suas 

atividades acadêmicas: produção bibliográfica, participação em eventos, disciplinas e 

créditos cursados e cronograma do trabalho. O relatório deve conter visto de 

aprovação pelo orientador. 

II. atualizar bimestralmente o seu Currículo Lattes. 

III. cumprir dois semestres de estágio de docência, nos termos do art.18 da 

Portaria Capes no. 76/2010, quando bolsista de doutorado financiado por bolsas de 

agências brasileiras 

IV. comprovar, no caso de estudante estrangeiro, o visto de entrada e de 

permanência no país. 

V. receber menção igual ou superior a MS. Duas menções inferiores a MS em 

disciplinas cursadas na pós-graduação acarretarão a perda da bolsa. 

VI. apresentar projeto em Jornada de Pesquisa anual do PGPDS (M) e 

realizar exame de qualificação até o final do vigésimo oitavo mês de curso (D). 

VII. defender no prazo máximo de 24 meses (M) ou no prazo máximo de 48 

meses (D). 

 

Art. 8º. Deixarão de fazer juz às bolsas, os estudantes que não cumprirem os 

artigos 1º. a 7º. E nos seguintes casos: 
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I. se houver motivos éticos previstos no Regulamento do Programa ou no 

Regimento Geral da UnB ou no CONEP. 

II. se houver motivos disciplinares previstos no Regulamento do Programa ou 

no Regimento Geral da UnB. 

 

Art. 9º. A presente Resolução entra em vigor na data de sua assinatura, 

sendo revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 25 de fevereiro de 2016. 

 

 

 

 

Profa. Dra. Silviane Bonaccorsi Barbato 

Coordenadora do Programa de Pós-graduação em 

Processos de Desenvolvimento Humano 

Presidente da comissão de Seleção 


